TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E
ESCLARECIDO PARA CADASTRAMENTO NO
REDOME (TIPAGEM HLA)

CCD:

Este Termo de Consentimento contém as informações necessárias para que você possa tomar uma decisão
sobre seu cadastramento voluntário no REDOME - Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula
Óssea, instituição pública vinculada ao Ministério da Saúde - a fim de se tornar um potencial doador de célulastronco da medula óssea.
Agradecemos o seu interesse em aderir ao programa e solicitamos que leia com atenção as informações
contidas neste documento. Caso, ao final da leitura, tenha interesse em se cadastrar como "doador em
potencial", assine no local indicado ao final deste documento.
Fazer parte do cadastro significa ser "um doador em potencial". A doação só ocorrerá se houver um paciente
para o qual você foi considerado compatível. A decisão de se cadastrar como doador de células tronco da
medula óssea é individual, voluntária, e não remunerada (o doador não receberá nenhum pagamento ou
benefício por isso).
Os pacientes que necessitam de um doador de medula óssea não-aparentado (fora da família) contam com a
solidariedade de doadores registrados no REDOME, dispostos à doação e acessíveis, caso seja confirmada a
compatibilidade entre paciente e doador. A doação é inteiramente confidencial, podendo atender a pacientes
no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, que necessitem do transplante para o tratamento de sua doença.
Se você decidir por se cadastrar no REDOME, solicitamos que mantenha seus dados atualizados para permitir a
sua localização imediata. A atualização cadastral, pode ser feita através do site redome.inca.gov.br/doador ou
no hemocentro local.
Havendo algum problema de saúde a qualquer momento ou uma mudança em seu compromisso de ser um
doador em potencial, por favor, avise ao REDOME o quanto antes, através de nossos canais de contato.
Como parte do processo de se tornar um potencial doador voluntário de medula óssea, você será solicitado a
responder a algumas perguntas relacionadas à sua saúde, com o objetivo de reduzir os riscos para o paciente e
para você, e estando ciente da responsabilidade pelas informações declaradas.
Leia atentamente as informações abaixo
A medula óssea é um tecido líquido que se regenera permanentemente em indivíduos saudáveis no interior
dos ossos. É um tecido rico em células-tronco capaz de dar origem a células do sangue e do sistema de defesa.
Se você concordar em se cadastrar como doador voluntário no REDOME, além de algumas informações
pessoais, que serão utilizadas exclusivamente para este fim, serão coletados aproximadamente 10mL de
sangue da veia do braço para a realização de um exame chamado tipagem HLA, que identifica características
genéticas das células do sistema de defesa. Esta identidade HLA é o que possibilita encontrar um doador
compatível com o paciente. O resultado desse exame será utilizado exclusivamente para avaliação de
compatibilidade para transplante de medula óssea.
O seu nome e dados pessoais serão consultados somente pelo REDOME, laboratórios e hemocentros, quando
realizados os exames. Nenhuma amostra de sangue poderá ser utilizada para pesquisa ou para outro fim, sem
o seu prévio conhecimento e autorização.
Caso seja identificado um paciente compatível, você será contatado para saber se deseja dar prosseguimento
ao processo de doação, responderá a um questionário de saúde por telefone e, se desejar prosseguir com a
doação, coletará uma nova amostra de sangue para testes confirmatórios.
Após a confirmação de compatibilidade, e somente se você for selecionado como doador, é que ocorrerá a
coleta propriamente dita das células-tronco da medula óssea para a doação.
Nesta ocasião, O REDOME, custeado com recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), se encarregará de
providenciar todo o transporte, hospedagem, passagens aéreas e alimentação tanto para o doador, quanto
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para seu acompanhante, a fim de que você seja recebido e avaliado pelo Centro de Coleta de medula óssea
mais próximo de sua cidade, ou naquele que tiver disponibilidade para a realização do procedimento.
Informamos que o doador não terá qualquer ônus financeiro neste processo.
Após a consulta com o médico do Centro de Coleta, você terá informações detalhadas sobre o procedimento
de coleta em si, inclusive por escrito, através do Termo de Consentimento para Doação.
Estas informações estão disponíveis também no endereço eletrônico redome.inca.gov.br.
Os possíveis efeitos adversos da coleta de amostra de sangue do braço são: dor no local da punção e pequeno
hematoma pós-punção. Para saber sobre outros eventos adversos da doação de medula óssea, consulte o
endereço eletrônico redome.inca.gov.br/doador.
Uma vez que a doação é inteiramente voluntária, você poderá deixar de fazer parte do Registro a qualquer
momento. Para isto, basta entrar em contato com o REDOME e fazer a solicitação de afastamento do cadastro
em caráter temporário ou definitivo. Se você decidir sair do cadastro, seu resultado de HLA não estará mais
disponível para nenhum paciente que precisar de um transplante de medula e, se houver amostras suas
armazenadas, elas serão descartadas.
Ainda que você seja selecionado para a doação de medula, a decisão de doar ou não é exclusivamente sua.
Para que a sua decisão de desistir da doação não tenha impacto na vida do paciente/receptor, é importante
tirar todas as dúvidas com nossa equipe de apoio, que irá lhe manter informado sobre a etapa em que se
encontra o transplante do paciente. Na eventualidade da desistência ocorrer durante a fase de
condicionamento – fase em que o receptor é submetido ao tratamento definitivo para receber a medula óssea
do doador – provavelmente o paciente morrerá em decorrência da desistência neste momento, por não ter
mais tempo hábil para buscar outro doador compatível.
O REDOME está à sua disposição em caso de dúvidas em relação à doação de medula óssea ou a qualquer
etapa do processo de doação voluntária. Para isto, disponibilizamos os telefones (21) 2505-5646; (21) 25055639 e (21) 2505-5656, em funcionamento no horário comercial, de 07:00 às 19:00; ou através do e-mail:
redome@inca.gov.br .
Como você deve saber, o REDOME é o órgão responsável pelas campanhas de captação de doadores de
medula óssea no Brasil. Sendo assim, ao assinar este termo, você nos permite que seus dados sejam utilizados
internamente para o planejamento de campanhas futuras que possam ser mais bem direcionadas, a fim de
aumentar as chances de um paciente encontrar um doador não-aparentado.
Atesto que li as informações com atenção e entendi a finalidade do meu cadastro no REDOME. Tive a
oportunidade de fazer perguntas e de esclarecer as minhas dúvidas antes de coletar a amostra de sangue.
Eu, através deste termo, consinto livremente para que as minhas informações pessoais e o resultado do meu
exame de HLA sejam cadastrados no REDOME, me tornando assim um doador voluntário de células-tronco
hematopoiéticas (CTH).
Declaro que recebi uma cópia, de igual teor, assinada deste termo.
______________________________________________________
Nome, por extenso, do doador voluntário
______________________________________________________
Assinatura do doador voluntário
______________________________________________________
Assinatura do responsável pelo cadastramento do doador
______________________________________________________
Nome do Hemocentro, local e data do cadastro
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